
1 

17-2-2017 

  

 

 

Current affairs 364 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17-2-2017      Page-1

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ચેતલણી અને નનમંત્રણ પ્રણારી નેત્ર 

બાયતીમ લામુવેનાભાં વાભેર કયલાભાં 

આલેર છે. 

૨) આગાભી વત્ર 2017-18 થી કેન્રીમ 

નલદ્યારમભાં પ્રલેળ પ્રક્રિમા ઓનરાઈન 

કયાળે. 

૩) બાયતના આલકલેયા નલબાગ નલી એપ્વ 

તૈમાય કયી યહ્ું છે, તેનાથી ાનકાર્ડ  

ભેલલાની પ્રક્રિમા ઝર્ી ફનળે, અને ટેક્વ 

ણ જભા કયાલલો વય ફનળે. 

૪)15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયતીમ 

સ્ટેટ ફેન્કભાં ાંચ વશમોગી ફેંકને ભજડ 

કયલાની ભંજુયી વયકાય દ્વાયા આી દેલાભાં 

આલેર છે. 

૫) ળેખ નલકાવ ખન્નાના ુસ્તક ‘ઉત્વલ 

અક્રીનયી એનક ઓપ ધ ઇનન્ર્મન 

પેસ્ટીલર’ (જ ેકુનકંગ ફેઝ્ર્ છે) તે 30 રાખ 

રૂનમાભાં લેચામેર છે. 

 

૬) કેન્રીમ ભંત્રી શડલધડને આંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

નેક્વજને ટેક્નોરોજીજ વંભેરનનું ઉદ્ઘાટન 

કયેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૭) ચીનના શુનાન પ્રાંતભાં 2000 લડ જુના 

ળશેયને ત્માની વયકાય રૂનમા 500 કયોર્ના 

ખચે પયી લાવલળે. 

૮) બાયતે િોએનળમા દેળ વાથે આનથડક 

કે્ષત્રભાં વશમોગ વાધલા ય શસ્તાક્ષય કયેર 

છે. 

૯) શારભાં ચીનની વુપ્રીભ કોટડ  દ્વાયા લટ 

શુકભ ફશાય ારે્ર છે કે જ ેરોકો કય નાં 

ચુકલે તેનો વાભાનજક ફક્રશસ્કાય કયલાભાં 

આલે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આગાભી 

નલધાનવબાના ફજટે વત્રભાં યજુ કયલાભાં 

આલનાય 12 જટેરા નલધેમકોને ભંજુયી આી 

દેલાભાં આલેર છે. 
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૧૧) ગુજયાતભાં ર્ી.એભ.આઈ.વી. અંતગડત 

રૂ.5500 કયોર્ના ખચે 141 યેલ્લે ઓલયનબ્રજ 

ફનાલલાભાં આલળે. 

૧૨) ર્ી.એભ.આઈ.વ.વી.નું ુરુનાભ 

ક્રદલ્શી-ભુંફઈ રે્ર્ીકેટેર્ ફ્રેઈર્ કોયીર્ોય થામ 

છે. આ યેલ્લે ટરે ક ગુજયાતભાં 558 નકભી 

નલસ્તયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાં પોર્મમુડરા નંફય લનના નલજતેા 

નીકો યોવફગડને બે્રક થ્રુ ઓપ ધ મયનો એલોર્ડ  

આલાભાં આલેર છે. 

૧૪) રોક્રયમવ એલોર્ડ  લલ્ર્ડ  વભાયંબભાં 

મુવૈન ફોલ્ટે ચોથીલાય સ્ોટ્વડ ભેન ઓપ ધ 

મયની ટર ોપી ભેલેર છે. 

૧૫) નલભેન્વ લલ્ર્ડક ક્લોરીપામયભાં બાયતે 

વાઉથ આક્રફ્રકાને 49 યનથી યાજમ આેર 

છે. 

૧૬) અભેક્રયકાના જાણીતા સ્લીભય પેલ્પ્વને 

કભફેક ઓપ ધ મયના એલોર્ડથી વન્ભાનનત 

કયલાભાં આલેર છે. 

 

 

 

૧૭) ટેસ્ટ ક્રિકેટભાં વૌથી તેજ 250 નલકેટ 

રેનાય ફોરય તયીકે યનલચંરન અનિન દ્વાયા 

યેકોર્ડ  નોંધામો છે. 

અન્મ  

૧૮) શાર તાભીરનારુ્ના યાજ્માર તયીકે 

નલદ્યાવાગય પયજ ફજાલી યહ્ા છે. 

૧૯) જુભ એમય કંનીએ નલભાની કે્ષત્રભાં 

દાડણ કયેર છે. 

૨૦) બાયતના ભનારીભાં લન નફરીમન 

યાઈજીંગ કૈર્મેન ળરુ કયલાભાં આલેર છે. 
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વભીક્ષા 201 (1) તાયીખ 17/2/2017 

 

બાયતીમ લામુવેનાભાં ચેતલણી અને નનમંત્રણ પ્રણારી નેત્ર વાભેર... 
 
 

૧) બાયતીમ લામુવેનાએ સ્લદેળભાં નનનભડત ૂલડ ચેતલણી અને નનમંત્રણ પ્રણારી નેત્રને 
લામુવેનાભાં વાભેર કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 
 

૨) આ પ્રણારીને ફેંગરુરુભાં આમોનજત એમયો ળો-2017 દયનભમન અનાલાક્રયત કયલાભાં 
આલળે. 
 

૩) આ ઉયાંત યક્ષાભંત્રી ભનોશય ાયીકય દ્વાયા ક્રશન્દુસ્તાન એયોનોક્રટકવ રીભીટેર્ના 
બાયતીમ ભલ્ટીટયોર શેરીકોપ્ટયનું ભોરે્ર ણ ખુલ્ું ભુકેર છે. 
 

૪) આ પ્રણારી બાયતીમ લામુવેનાને નલળે સ્થાન આલાભાં ભશત્લની બૂનભકા બજલળે. 
 

૫) નેત્ર દુશ્ભનની નભવાઈર અને નલભાનને જભીન,વભુર અને આકાળભાં 200 નકભીના 
નલસ્તાયભાં ળોધલા ભાટે વક્ષભ છે. 
 

૬) આ પ્રણારીને બ્રાનઝરના રર્ાકુ નલભાન એર્મબે્રમય-145 ભાં ણ રગાલલાભાં આલેર 
છે. 
 

૭) આ પ્રણારીનો નલકાવ ભક્રશરા નલજ્ઞાની જ.ેભંજુરાના નેતૃત્લભાં ર્ી.આય.ર્ી.ઓ.ની 
પ્રમોગળાાભાં કયલાભાં આલેર. 
 

 

- યેળ ચાલર્ા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભા ંજીકે, કયંટ અપેવડ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 
ર્ાઉનરોર્ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  7 થી 8  પેબુ્રઆયી કયંટ અપેમવડનો ગુજયાતી નલર્ીમો નીચેની નરંક યથી જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ojvkUYU5r_s 

 

ગનણત, ધોયણ 10 નું પ્રકયણ 10 ના ભનલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી નલર્ીમો ભાટે . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JcSBPUBHsk 

 

ગનણત નપો-ખોટ બાગ 1 નો ગુજયાતી નલર્ીમો નીચેની નરંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DpMxqD9jYzU 

 

ફેસ્ટ જીકે નલર્ીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC 

 

નભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના નલર્ીમો અરોર્ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી GK 

નલર્ીમો ના નલા અરે્ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=ojvkUYU5r_s
https://www.youtube.com/watch?v=_JcSBPUBHsk
https://www.youtube.com/watch?v=DpMxqD9jYzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

